לכבוד
לשכת הדובר
א.ג.נ,.

ב' בטבת תשע"ח
 20בדצמבר 2017

ברצוננו לפרסם באמצעותכם ליום חמישי י' בטבת תשע"ח  28/12/2017את המכרז הבא:
מכרז חיצוני מס'  - 93/2017מנהל מחלקת תכנון עיר באגף הנדסה
תיאור התפקיד:
 גיבוש עמדת הדרג המקצועי ביחס לתכניות המוגשות לוועדה בשיתוף מהנדס העיר ומנהל הוועדההמקומית.
 בדיקה תכנונית של תכניות המוגשות לוועדה המקומית ,ניסוח הערות למתכננים והנחייתמתכננים בהתאם .קידום תכנית מתאר בכל שלביה עד לאישורה.
 קידום תכניות שביוזמת הוועדה המקומית בתיאום עם מהנדס העיר ומנהל הוועדה המקומית,ניהול צוותי תכנון לקידום ואישור תכניות בניין עיר שביוזמת העירייה.
 ייצוג הוועדה המקומית בפני מוסדות התכנון בתיאום עם מהנדס העיר ומנהל הוועדה לרבותוועדה מחוזית ,מועצה ארצית וכל משרדי הממשלה הרלוונטיים.
 מעקב ובקרה אחר קידום תכניות בניין עיר בוועדה המקומית והמחוזית. הכנת חומר בנוגע לתכניות בניין עיר לקראת דיונים בוועדה המקומית ובוועדת משנה. תיאום הליכי הפקעות ורישום נכסי ציבור. אחריות על עדכון שוטף של מערכת ה GIS -וניהולה. טיפול בתיקוני גבולות השיפוט ומרחב התכנון. הגדרת מטרות ,תכנון ,ארגון וביצוע של מדיניות ,בתחום האחריות של המחלקה. פיקוח ובקרה על ביצוע העבודה השוטפת המחלקה. ניהול צוות העובדים המחלקה.השכלה :בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה ,או שקיבל
הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ ,באחד או יותר מהתחומים הבאים:
הנדסה ,אדריכלות או תכנון ערים.
ניסיון מקצועי 4 :שנות ניסיון מוכח בתחום תכנון עירוני בוועדה המקומית או בוועדה המחוזית.
כישורים נדרשים :יכולת ניהול צוות עובדים ,תודעת שירות גבוהה ,יכולת התמודדת עם לחצים,
יכולת התבטאות גבוהה בכתב ובע"פ ,ניסיון בתחום השירות הציבורי ,ידע בתכנון ערים ידע
בעבודה על תוכנות מחשב רלוונטיות ,ניסיון בעריכה ו/או קידום תכניות בניין עיר  -יתרון,
ידע בתיב"מ בשימוש בתכנות שרטוט ,אופיס וכו'.
ניסיון בניהול צוות עובדים – יתרון.
היקף משרה 100% -
שכר  9-11 -מהנדסים או  30% - 40%משכר מנכ"ל בכפוף לאישור משרד הפנים
כפיפות  -מהנדס העיר
המעוניינים יוכלו להגיש בקשותיהם למשרה בצירוף קורות חיים וצילומי תעודות במסירה אישית
בלבד עד  18/1/2018שעה  , ,12:00במחלקת משאבי אנוש בעיריית ראש  -העין רחוב שילה 21
טל'.03 -9007290/256 :
הערה :בהתאם להוראות סעיף  174א' לפקודת העיריות שעניינו סייגים להעסקת קרובי משפחה,
מובא בזה לידיעת המועמדים כי ככל שקיימת קרבת משפחה לעובדי העירייה או נבחרי ציבור
יכול והעסקתם לא תאושר כאמור בפקודה.
מועמדים מתאימים בלבד יענו.
בכבוד רב
* המכרז נכתב בלשון זכר ,אך מופנה לגברים ונשים כאחד.
שלום בן משה
ראש העיר

